Οδηγίες για τους υποψήφιους:
• Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία,
GRANIKAL OE (εφεξής, «Διοργανωτής»). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι
όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα & Kύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους κατά την ημέρα που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
• Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Διοργανωτή
το αργότερο μέχρι τις 30/09/2018 .
• Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγυηθούν ότι οι δημιουργίες που παρουσιάζουν είναι
αποκλειστικά δικές τους ιδέες, είναι πρωτότυπες και καινοτόμες, δεν έχουν αντιγραφεί από
οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.
• Ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής
του διαγωνισμού.
• H GRANIKAL κατέχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε bartender ή
με συνεργάτη του διαγωνισμού για διευκρινίσεις.
• Επιτρέπεται μόνο μια συμμετοχή/cocktail κατ’άτομο.
• Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
• Οι συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό, υβριστικό, παράνομο ή
υποτιμητικό θα αποκλειστούν.
• Συμμετοχές που παραβιάζουν τις αρχές των διοργανωτών σχετικά με την υπεύθυνη
προώθηση του αλκοόλ (π.χ. συμμετοχές που ενθαρρύνουν ή προτείνουν την ανεύθυνη
κατάχρηση αλκοόλ ή που περιλαμβάνουν ανήλικο άτομο) θα αποκλειστούν. Η απόφαση
των διοργανωτών σχετικά με τον αποκλεισμό θα είναι αμετάκλητη.
• Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια συνιστά ρητή και
Ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από όλους τους
συμμετέχοντες.
• Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει στην παρουσίαση τους να περιλαμβάνουν ή να

αναφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο, άλλη ανταγωνιστική προς τους διοργανωτές εταιρεία(
όνομα εταιρείας, logo, σήμα κατατεθέν).

ΤΕΛΙΚΟΣ Art of ITALICUS-GREECE
• Ο ελληνικός τελικός θα διεξαχθεί στην Αθήνα.
• Σε περίπτωση επιτυχίας, οι επιλεγμένοι διαγωνιζόμενοι θα ενημερωθούν και θα
προσκληθούν να παρουσιάσουν το κοκτέιλ τους στον εθνικό τελικό, τoυ οποίου η
ημερομηνία και ο τόπος θα καθοριστούν από τη GRANIKAL.
Κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου, από τους συμμετέχοντες, θα
επιλεγούν δέκα φιναλίστ .
• Οι φιναλίστ θα συναγωνιστούν μεταξύ τους προετοιμάζοντας και σερβίροντας τo
κοκτέιλ τους μπροστά σε έμπειρους κριτές που αποτελούνται από γνωστούς
bartenders και ειδήμονες των ποτών.
• Οι πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο του διαγωνισμού θα
κοινοποιηθούν απευθείας στους φιναλίστ.
• Στον bartender που θα διακριθεί θα του απονεμηθεί ο τίτλος του “The national
most artistic bartender”
Χρονική περίοδος διαγωνισμού:
Έναρξη διαγωνισμού: 15 Μαΐου 2018
Λήξη διαγωνισμού: 30 Σεπτεμβρίου 2018.
O παγκόσμιος διαγωνισμός Art of ITALICUS
• O παγκόσμιος διαγωνισμός Art of ITALICUS final θα διεξαχθεί στο Μιλάνο το
Νοέμβριο του 2018
• Στον παγκόσμιο τελικό θα κληθεί να συμμετάσχει ο νικητής του κάθε διαγωνισμού
σε εθνικό επίπεδο.
• Στον bartender που θα διακριθεί θα του απονεμηθεί ο τίτλος του “The world’s
most artistic bartender”, και θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε workshop με

τους Erik Lorincz και Declan McGurk στο American Bar at Savoy του Λονδίνου.
Οι κανόνες
• Οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν τις συνταγές τους κατά τη διάρκεια live
διαγωνισμού μπροστά στους κριτές.
• Η συνταγή του ποτού θα πρέπει να είναι αυθεντική και να μην την έχει
ξαναπαρουσιάσει ο συμμετέχων σε άλλον διαγωνισμό.
• Η ITALICUS και η GRANIKAL διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τη
συνταγή κοκτέιλ που δημιουργήθηκε για τον διαγωνισμό, τόσο κατά τη διάρκεια
όσο και μετά τη λήξη του διαγωνισμού, στις δημοσιεύσεις τους και στις καμπάνιες
τους .
• Οι bartender θα φωτογραφηθούν, θα βιντεοσκοπηθούν και θα εμφανιστούν σε
πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσω του Italicus και άλλων
ψηφιακών καναλιών. Οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν ότι το Italicus και άλλα μέσα
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις εικόνες σε μελλοντικά projects
προώθησης προϊόντων, διαφήμισης κ.λπ

Κάθε κοκτέιλ πρέπει να είναι εμπνευσμένο από οποιαδήποτε μορφή τέχνης, στο
πρότυπο η στυλ του Aperitivo και να περιλαμβάνει το ανώτατο 5 υλικά ανάμεσα
στα οποία το ένα να είναι απαραίτητα το ITALICUS.
• Όλες οι συνταγές των κοκτέιλ πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 30 ml (3cl or 1oz)
ITALICUS.
• Οι συνταγές των κοκτέιλ θα πρέπει να παρουσιάζονται με μετρήσιμες ποσότητες
καθώς επίσης με γαρνιτούρες και γυάλινα σκεύη στο πρότυπο του Aperitivo
Cocktail και με κύρια έμπνευση από κάποια μορφή Τέχνης. Οποιαδήποτε πρόταση
ή ιδέα φαγητού που θα συνοδεύει το κοκτέιλ θα είναι ευπρόσδεκτη.
• Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 5 λεπτά να παρουσιάσουν το κοκτέιλ
και να εξηγήσουν την γενική ιδέα και σκέψη πίσω από αυτό.

• Απαγορεύεται η παρουσίαση κοκτέιλ με ονόματα με χαρακτήρα χυδαίο,
προσβλητικό ή σεξιστικό ή με λέξεις που σχετίζονται με ναρκωτικά ή άλλες
παράνομες ουσίες. Επίσης απαγορεύονται λέξεις με χαρακτήρα ρατσιστικό, και
απαξιωτικό προς ανθρώπους, οργανισμούς ,πολιτικές ιδεολογίες,έθνη και
θρησκευτικές ομάδες.
• Τα κριτήρια για τον τρόπο αξιολόγησης κάθε κοκτέιλ: ακρίβεια εξυπηρέτησης (10
βαθμοί), γεύση (10 βαθμοί), δεξιότητες παρουσίασης (10 βαθμοί).
• Η τελική απόφαση των κριτών είναι αποκλειστικά δική τους και αδιαπραγμάτευτη.
• Η ITALICUS δεσμεύεται να προωθήσει τα προϊόντα της με υπεύθυνο τρόπο: πίνετε
ποτά υπεύθυνα, μην πίνετε και οδηγείτε
• Οι συμμετέχοντες που ασκούν ή προάγουν οποιαδήποτε μορφή ανεύθυνης
κατανάλωσης αλκοόλ θα αποκλειστούν από τους διοργανωτές.

